Nyhedsbrev nr. 7 – 2016

SINE og vagtcentral

Kære alle

2017 kommer også i stor grad til at stå i SINE og
vagtcentralernes navn.

Året går efterhånden på hæld. Et begivenhedsrigt
år kendetegnet ved samarbejde, dialog og forandring. En forandring som vi kun har set begyndelsen på.
Nyt materiel
Selvom den nye risikobaserede dimensionering
først skal træde i kraft pr. 1. januar 2018, så er
planlægning af processen allerede rigtigt godt i
gang.
Køretøjs- og materieludvalget har kastet energien
ind i arbejdet med udbud af vores nye brandkøretøjer, hhv. 5 tanksprøjter, 2 tankvogne og en HSE.
Et udbud som stadig forventes afsluttet til februar 2017.
Når vi ved hvem som skal opbygge bilerne, kan vi
komme videre med at udvælge materiel og udstyr til dem. Udvalgets medlemmer modtager
snarest en invitation til afprøvning af frigørelsesudstyr og udvælgelse af øvrigt materiel.
I denne proces kigger vi ligeledes på udstyret ud
fra et driftøkonomisk perspektiv. Styrende for
den økonomiske planlægning er, at vi ikke ønsker
situationer hvor der indsættes og anvendes materiel, der har længere tid i tjeneste end brandfolkene.
Engang imellem kan der være en bedre økonomi i
at købe nyt, fremfor at holde liv i det gamle – og
andre gange det modsatte.
I forhold til røgdykkerapparater har vi valgt modellen ”INTERSPIRO QSII” som i første omgang introduceres på deltidsstationerne.

At sammenlægge to vagtcentraler til en, samtidig
med at den daglige drift fortsættes, er ikke en let
opgave.
Slukningsområderne fastsættes ud fra de forudsætninger som er introduceret tidligere i processen og fastlægges ud fra princippet om at nærmeste brandstation dækker.
De nye slukningsområder og udrykningssammensætninger, skal kædes sammen med opsætning
af brandudkaldet på alle 6 brandstationer.
Herudover, så skal alle SINE-terminaler opdateres
inden udgangen af 1. kvartal 2017, ligeledes en
proces som kommer til at tage tid og kræve planlægning.
Men samtidig giver det os en mulighed for at
komme i gang med også at binde stationerne
tættere sammen ved indførelsen af fælles talegrupper og anvendelsen af de nationale skadestedssæt.
Udbud af brandslukningen
Udbudsmaterialet til brandslukningskontrakten
er under udarbejdelse og tidsplanen ligger klar
straks i det nye år.
Målet er at udbudet behandles på bestyrelsesmøde i slutningen af januar, hvorefter opgaven
udbydes efter gældende regler og retningslinjer.
Forventningerne er stadig, at vi har styr på de
fremtidige leverandører med udgangen af april.

Det betyder helt nye apparater kommer i drift
samtidig med den nye brandkontrakt skal træde i
kraft.

Har I input, ideer eller andet, som I gerne vil sende til os, så husk at det skal foregå gennem jeres stationsleder, som kan sende en mail til hovedpostkassen, mail@sojbv.dk eller direkte til Dennis på do@sojbv.dk.

Nytårsparole og fællesarrangement
Da alle vores nuværende leverandører afholder
egne nytårsparoler i år, har vi besluttet ikke at afholde nogen nytårsparole i Sydøstjyllands Brandvæsen.
Til gengæld vil der i april / maj måned blive afholdt et fælles stiftelsesarrangement for alle med
tilknytning til Sydøstjyllands Brandvæsen.
Arrangementet forventes at starte omkring middag, med en række fagligt orienterede konkurrencer stationerne imellem og vil blive afsluttet
med fælles aftensarrangement med spisning.
Gode ideer og input til arrangementet modtages
meget gerne.
Godt nytår
Hermed afsluttes årets sidste nyhedsbrev.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår!
Rigtig godt vagt til alle jer som har det, vi ses i
det nye år.

Har I input, ideer eller andet, som I gerne vil sende til os, så husk at det skal foregå gennem jeres stationsleder, som kan sende en mail til hovedpostkassen, mail@sojbv.dk eller direkte til Dennis på do@sojbv.dk.

